
Hotel "Przystań nad Sołą", Bielany, ul. Mostowa 17

tel.: +48 33 848 64 60, +48 33 848 64 61

fax: +48 33 848 64 73

e-mail: hotel@hotelprzystan.pl, www.hotelprzystan.pl

Oferta Weselna
MENU III  CENA 295 zł/OSOBA

Powitanie chlebem i solą
Wino musujące dla gości weselnych

Alkohol -wino do obiadu, 
wódka: Wyborowa lub Pan Tadeusz (według zużycia) 

Napoje niegazowane w cenie menu – soki w dzbankach, napoje 
gazowane, woda z cytryną, kawa, herbata

Ciasto – jedna patera na 20 osób
Patera owoców– jedna patera na 20 osób

Zupa 
(proszę wybrać 1 opcję)

Rosół z makaronem
Krem z dyni z paluchem

Krem z borowików z groszkiem ptysiowym

Patera mięs
Rolada wołowa, Kurczak ze szpinakiem, Kotlet schabowy z kością, 

Udziec z kurczaka z warzywami, Kieszonka ze schabu z pieczarkami i serem
(3 miesa na osobę)

Dodatki skrobiowe
Ziemniaki z wody w aromacie kopru

Kluski śląskie
Szyszki ziemniaczane

Sos pieczeniowy
Sos śmietanowo-pietruszkowy

Surówki
Surówka z czerwonej kapusty

Kapusta zasmażana
Sałata zielona z rzodkiewką i jajkiem

Po obiedzie serwujemy kawę i herbatę

Obiad weselny:
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Zimna płyta:

Deser

I Danie Gorące

II Danie Gorące

III Danie Gorące

IV Danie Gorące

Półmisek mięs pieczonych i wędlin (wędliny własnego wyrobu)
Deska serów mieszanych

Galaretki wieprzowe
Tymbaliki drobiowe

Rolmposy na kwaśno
Pomidory z mozarellą

Stripsy z sosem czosnkowym
Tortilla z łososiem
Sałatka z uszkami 

Sałatka wiosenna z sosem pesto i parmezanem
Pieczywo, masło smakowe

(proszę wybrać jedną opcję)
Pannacotta z musem truskawkowym

Deser owocowy z lodami

- Udko z kaczki z pieczonym jabłkiem i kapustą czerwoną

- Polędwiczki wieprzowe z sosem musztardowym podane
 z ziemniakami opiekanymi i warzywami gotowanymi

- Filet grillowany podany z ryżem i surówką z kapusty pekińskiej 
z sosem czosnkowym

(proszę wybrać jedną opcję)
Barszcz z pasztecikiem

Żurek z ziemniakami i jajkiem
Gulasz wieprzowy

Kwaśnica
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Ponadto...
- Dla Państwa Młodych (w cenie przyjęcia) pokój ze śniadaniem, 
na życzenie Państwa Młodych śniadanie podajemy do pokoju. 

- Możliwość zamówienia „Stołu Wiejskiego” 
- Możliwość wyświetlenia prezentacji multimedialnej w lokalu.

- Lokal w całości klimatyzowany.
- Możliwość wynajęcia samochodu OPEL 1934 r. (kabriolet).

- Proponujemy atrakcyjne ceny napoi gazowanych, alkoholu, piwa 
beczkowego oraz owoców.

- Napoje alkoholowe mogą państwo zorganizować we własnym zakresie 
bez dodatkowych kosztów.

- Dzieci w wieku 0-4 lat GRATIS, dzieci 4-10 lat 50%.
- Komfortowy, monitorowany, bezpłatny parking dla Gości weselnych.

- Atrakcyjne rabaty na pokoje hotelowe dla Gości weselnych.  

Cukiernie
Fotografów

Kamerzystów
Domy mody Ślubnej
Zespoły muzyczne

Kwiaciarnie 

W ramach współpracy polecamy: 
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